
‘t Hèmers Krantje

Nr 2, maart 2016

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

         ALTIJD GOED AF! 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

VOOR VERKOOP, APK, EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN  COMPLEET, GOED EN 

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 



Beleef het aan de Waal

Campingpark Zennewijnen
 
Perfecte uitvalsbasis voor uw vrije tijd
Struinen, varen, fietsen en wandelen.
En daarna ontspannen overnachten in de
luxe Bed & Breakfast, royale trekkershutten, 
sfeervolle Pipowagens of uw eigen 
kampeermiddel.

Ongedwongen samenzijn
Voor BBQ, borrel of verjaardag kunnen onze 
gasten in de stijlvolle hooiberg terecht.
Met groot terras, zwembaden en speeltuin 
onder handbereik.

www.campingparkzennewijnen.nl
Hermoesestraat 13, 4062 PP Zennewijnen, T 0344 65 14 98

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27

Restaurant “Het Dijkhuis”
 Een sfeervol restaurant 

 Waalbandijk 33, Ophemert - Tel: 0344-652736 
 www.hetdijkhuis.eu - info@hetdijkhuis.eu 

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
 Bruincafé met warme ambiance 

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.
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2Maart 2016
Jaargang 10, uitgave

Informatie:
Redactie
• Ben Groven
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
• Angelique Bos
Liekie.74@hotmail.com

Opmaak&Realisatie
• Marco van der Velden
mcovelden@gmail.com

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

Oplage:
800 exemplaren gratis
verspreid in Ophemert
en Zennewijnen alsmede
onder de verenigingsleden.

Kopij:
De kopij wordt
opgenomen buiten de
verantwoordelijkheid
van de redactie.

‘t Hèmers Krantje:
‘t Hèmers Krantje is een 
informatie bulletin van alle 
verenigingen, clubs en
instanties uit Ophemert en
Zennewijnen. Met dank aan
alle adverteerders.

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Christina Claus
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Ingrid van Assouw
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Kees van Houselt
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Wouter ter Meulen
V.V.O. act.com. Monique Stap
Vrouwen van Nu Ria Vermeulen
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren

Advertentiekosten per uitgave (excl. BTW):
Omslag in kleur
• 1/1 A5 € 60,00
Zwart/wit (binnenwerk)
• 1/2 A5 € 12,50
• 1/1 A5 € 25,00
• Middenblad   € 27,50
prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s

Data 2016:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
3 21 april 1-2-3 april
4 30 juni 10-11-12 juni
5 15 september 26/27/28 augustus
6 24 november 4-5-6 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.



- 3 -

2Maart 2016
Jaargang 10, uitgave

Informatie:
Redactie
• Ben Groven
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
• Angelique Bos
Liekie.74@hotmail.com

Opmaak&Realisatie
• Marco van der Velden
mcovelden@gmail.com

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

Oplage:
800 exemplaren gratis
verspreid in Ophemert
en Zennewijnen alsmede
onder de verenigingsleden.

Kopij:
De kopij wordt
opgenomen buiten de
verantwoordelijkheid
van de redactie.

‘t Hèmers Krantje:
‘t Hèmers Krantje is een 
informatie bulletin van alle 
verenigingen, clubs en
instanties uit Ophemert en
Zennewijnen. Met dank aan
alle adverteerders.

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Christina Claus
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Ingrid van Assouw
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Kees van Houselt
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Wouter ter Meulen
V.V.O. act.com. Monique Stap
Vrouwen van Nu Ria Vermeulen
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren

Advertentiekosten per uitgave (excl. BTW):
Omslag in kleur
• 1/1 A5 € 60,00
Zwart/wit (binnenwerk)
• 1/2 A5 € 12,50
• 1/1 A5 € 25,00
• Middenblad   € 27,50
prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s

Data 2016:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
3 21 april 1-2-3 april
4 30 juni 10-11-12 juni
5 15 september 26/27/28 augustus
6 24 november 4-5-6 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Winterzonlicht en het bijzondere 
van kale bomen

Vorige keer sprak ik over mijn 
genieten van het prachtige 
winterzonlicht. Toen ik het stukje 
had ingeleverd en weer over de dijk liep, vroeg ik me af hoe dat toch komt dat het 
hier zo anders is. En dat ik zo vaak even mijn telefoontje pak (wat een uitvinding 
toch!) om een foto te maken. 
Daardoor belandde ik bij een herinnering heel wat jaren geleden. Ik volgde een 
cursus, waarin we ook leerden kijken naar de groei van planten en bomen. Wij 
woonden toen nog in een nieuwbouwwijk in de Randstad. De cursus werd gegeven 
in Driebergen op een landgoed met veel bomen. Tot die tijd vond ik niet veel aan de 
winter en de kale bomen. 
We kregen de opdracht een jaar lang een volwassen boom wekelijks te tekenen. 
Het was voor mij een hele klus om een boom in de omgeving te vinden die zo 
groot heeft mogen groeien als bedoeld. In de plaats waar we woonden werden 
grote bomen vaak gekapt. Ze stonden al gauw in de weg of namen het zonlicht uit 
iemands tuin. Uiteindelijk vond ik een Canadese populier. Niet mijn favoriete boom, 
maar hij voldeed wel aan de opdracht.
Elke week werden onze tekeningen bekeken en besproken. Door het tekenen leer 
je heel goed kijken. En zo volgden we 17 bomen samen. Het werd een leuk spelletje 
om onderweg te kijken of ik de bomen aan hun takken kon herkennen. En dat lukte 
vaker dan verwacht. Door zo’n tijd goed te leren kijken ga je er vanzelf ook liefde voor 
voelen. De schoonheid ervan ontdekken. 
Zoals eerder verteld, verhuisden we na de Randstad naar de bossen op de 
Utrechtse Heuvelrug. En wat ik nu ontdekte over het zoveel meer genieten van 
het winterlicht, is dat we hier veel bomen op zichzelf kunnen zien. Ze staan in een 
groepje met daarachter alleen maar de lucht. Of op een rij langs de kil. In de winter 
kun je er doorheen kijken en de vorm van de takken goed zien. In de Randstad 
was er bebouwing die het zicht ontnam. In de bossen staan er gewoon teveel bij 
elkaar om er zo doorheen te kunnen kijken. En nu kan ik dus extra genieten van de 
verschillende vormen van takkenstelsels. 
Hierboven 2 foto’s gemaakt vanaf de dijk. De linker is van een groepje grote 
notenbomen. Zij hebben hele krachtige grillig gebogen takken. De rechter is van 
een rij wilgen langs de Kil. Die takken zijn veel regelmatiger, dunner. Zo zie je 
bijvoorbeeld in de elzen die hier veel langs boomgaarden staan de elzenpropjes 
zitten. En de berken met hun witte bast waar het al veel moeilijker is om de takken 
apart te zien. Het wordt zeker aan de buitenkant van de kroon een wazige wolk van 
fijne takjes.
En zo ben ik de kale bomen-wintertijd gaan waarderen. Ze hier zo goed kunnen zien 
is extra leuk.
Een genietende wintertijd nog even gewenst, want het is zo voorjaar,

       Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer
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Telefoon: 0344  65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

 Molenstraat 24, 4061 AC  Ophemert

 

Roelien Hagesteijn
Reinier van Haeftenlaan 1
4061BR Ophemert
Telefoonnummer: 0344-652595
Email: pedicureroelien@upcmail.nl

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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Hallo allemaal!!!

Wat hebben we gedaan?

13 januari Knutselen Winterthema Vogels
Het was nog nooit zo druk geweest op een knutselmiddag. Met 62 kinderen en een 
hoop helpende handen van moeders en oma’s zijn heel mooi versierde vetbollen in 
bekers voor de vogels gemaakt.
Naar ontwerp en met begeleiding van Petra de Haas. 
Dank je wel Petra!

 

20 januari Sport en Spel 
woensdag 20 januari is er samen met de PWA, Stichting Welzijn, maar vooral ook de 
voetbalvereniging een hele leuke spelmiddag georganiseerd. 
 

2 voetballessen voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 op de basisschool, gegeven 
door echte trainers van V.V.Ophemert. En aansluitend een leuke sportmiddag met 
spelletjes en natuurlijk een voetbaltoernooitje.
En natuurlijk kreeg iedereen zijn diploma! 
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Roy Jonas
Lutterveldsedwarsweg 2
4005 LC Tiel
Telefoon: 06 8399 0746

info@jonaselectro.nl
www.jonaselectro.nl
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5 februari Kinderbingo
Het was heel erg gezellig, heel erg druk en we hadden net genoeg boekjes. Heel 
veel prijzen gingen er die avond uit en de hoofdprijs, de Bart Smit bon van 25 euro is 
gewonnen door Ada Hennekens.

 

Stichting Jeugdsoos Ophemert
- vervolg -
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Wat gaan we de komende tijd doen?
11 maart Dropping
De Kinderen vanaf groep 3 worden in groepjes, met begeleiding, gedropt voor een 
spannende tocht met vele leuke opdrachten.

Voor in de agenda:
De Jeugdsoos gaat even op vakantie, daar hebben we echt zin in, na zoveel 
activiteiten :). Maar we sluiten dit schooljaar af op 1 juni met Sport & Spel op het 
sportveld.
Jullie krijgen natuurlijk weer op tijd de briefjes!

Opgeven per mail
Woon je in Ophemert (of vlak bij) en zit je niet op school in Ophemert, dan kun je de 
uitnodigingen voor de activiteiten van de Jeugdsoos ook in je mailbox ontvangen.
Stuur een mailtje naar jeugdsoosophemert@gmail.com.

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail ons!

Stichting Jeugdsoos Ophemert
- vervolg -

Marian Bosma, bioloog en schrijfster van de cursus Diabetesvrij leven komt op 
donderdag 7 april 2016 een lezing geven over het terugdraaien van diabetes type 2. 
Belangstellenden zijn welkom in het Kulturhus Huis Op Hemert. De lezing start om 
19.00 uur en de toegang is gratis.

Diabetes type 2 noemt men een chronische ziekte, maar dat is voor 80% van 
de patiënten niet noodzakelijk. Medische publicaties maken duidelijk dat met 
leefstijladviezen diabetes type 2 te verminderen is. Hierdoor kan onder begeleiding 
van de (huis)arts de medicatie worden afgebouwd en vaak zelfs helemaal 
achterwege blijven. Welke stappen daarvoor gezet moeten worden vertelt Marian 
Bosma in een speelse en interactieve lezing met praktische adviezen over voeding, 
beweging, ontspanning en nachtrust.

Aanmelden is raadzaam, via de beheerder Rob Verhoef 
06-20497877 of aan de balie van het Huis Op Hemert, 
Blankenburgsestraat 3 in Ophemert. De deuren gaan open 
om 18.30 uur en om 20.00 uur ronden we af.

Diabetes type 2 terugdraaien
lezing Huis Op Hemert 7 april 2016
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Oranje Comité
Hallo allemaal,

2016 is alweer even aan de gang, de kindervoorstelling is alweer achter de rug en 
was weer een groot succes! Leuk om alle positieve reacties te horen, we hopen ook 
volgend jaar weer een hoop kinderen blij te maken!

Ook de theater voorstelling voor de volwassenen staat weer in het vooruitzicht. 
Zaterdag 5 maart zal de voorstelling zijn in Huis Ophemert. Wij van het Oranje 
Comité hebben vrijdag 12 februari al een voorstelling bij mogen wonen en dit was 
absoluut de moeite waard. Er zijn nog enkele kaarten te koop voor de voorstelling in 
Ophemert dus wees er snel bij.

Dit alles betekend ook dat Koningsdag steeds dichterbij komt. We zijn dan alle volop 
aan het brainstormen en zitten vol met ideeën! Er zal dit jaar een grotere verandering 
plaats vinden namelijk, Koningsdag vindt dit jaar plaats op een andere locatie. Er zal 
een Koningsbraderie zijn en een kleedjes markt voor de kinderen op het veld van de 
tractoren club aan de Molenstraat. Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten voor 
jong en oud. Tevens zal hier ook de jaarlijkse dorps barbecue plaats vinden. 

Om Koningsdag een geslaagde dag te laten worden hebben we ook de hulp van 
onze dorpsbewoners nodig. Zo hoorde wij in de wandelgangen dat het trouwtrekken 
nog erg populair is. Om deze wedstrijd plaats te laten vinden hebben we voldoende 
deelnemers nodig. Je kan je dus vanaf nu aanmelden via onze Facebook pagina of bij 
één van de Oranje Comité leden. 

Wij hebben er in ieder geval al ontzettend veel zin in. Mocht je nou niets willen 
missen omtrent het Oranje Comité like dan snel onze Facebookpagina “Oranje 
Comité Ophemert”. 

Groet het Oranje Comité Ophemert,

Jurgen van Laviere, Annemieke van Lith, Paul Sterk, 
Maroesja Punt en Diantha van Dam
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missen omtrent het Oranje Comité like dan snel onze Facebookpagina “Oranje 
Comité Ophemert”. 

Groet het Oranje Comité Ophemert,

Jurgen van Laviere, Annemieke van Lith, Paul Sterk, 
Maroesja Punt en Diantha van Dam
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Nu ik dit schrijft is het voorjaar weer in zicht. Kom eens bij ons 
eten in Huis Op Hemert. We hebben een gezellige lokaliteit en het eten smaakt 
voortreffelijk.
Restaurette “kom d’r in” is elke maand open op de 3e woensdag van de maand. Om 
11 uur staat de koffie weer klaar en kunt u  gezellig aanschuiven voor het uitwisselen 
van de laatste nieuwtjes.  Of een spelletje kaarten of rummiecup.
Na een glaasje wijn of een frisdrank staat rond 12.15  het 3-gangen diner weer voor u 
klaar.
Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na.
U kunt dit alles genieten voor € 11,00.
Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55 jaar zijn 
van harte welkom.

Wilt u zich wel opgeven voor  de maandag vooraf gaande.

Welzijn Neerijnen     Tel. 04118-652371
U bent van harte welkom

Rivier Actief
Rivier Actief organiseert groeps struintochten, struin/vaartochten en vaartochten, u 
heeft keuze uit diverse arrangementen, waarvoor u zich individueel kunt inschrijven. 
Daarnaast is het mogelijk om uw aanvullende of specifieke wensen in een ”op maat” 
arrangement te realiseren, voor bijvoorbeeld een teamuitje.

Agenda Struintochten 2016 
29 april, 1 mei Voorjaarstrek (2-daags)
Dit weekend ontdek je samen met een riviergids het gebied van Tiel tot Zaltbommel. 
Twee dagen struinen over frisgroene oevers. Pontje varen, mooie plekjes ontdekken 
en overnachten in een trekkershut. De Lente is een prachtig seizoen om de 
bloemrijke oevers van de Waal te ontdekken!

Lees meer op: www.rivieractief.nl
http://rivieractief.nl/agenda/
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Beste mensen,

Woensdag 13 januari was onze nieuwjaarsontmoeting.
Deze keer was dat voor iedereen een verrassing. We begonnen om 11 uur met koffie 
en wat lekkers erbij. Daarna een glaasje fris, wijn, boerenjongens of boerenmeisjes. 
Maar er werd nog steeds niet gekookt en er stond ook nog niets op het buffet!
Uiteindelijk kwam de soep, nassie en bami met alles er op en eraan. Tussendoor 
een gedicht door Gerda Schoots en als toetje ijs met vruchten en slagroom. Het 
was heerlijk. Later kwam er ook nog muziek als afsluiting van de dag. Het was een 
geslaagde nieuwjaarsontmoeting.

Woensdag 3 februari 
Frans Nieuwenhof uit Ophemert is één van de redacteuren van het Senioortje.Hij is 
ook lid van de historische kring Kesteren e.o. en vrijwilliger bij het Streekmuseum 
Baron van Brakel in Ommeren. Frans heeft bij ons verteld over voorouderlijk 
onderzoek en de afstamming van een familie. Frans kan er heel goed over vertellen 
en heeft ons uitgelegd wat we kunnen vinden over onze voorouders en waar. Maar 
helaas: alleen met pen en papier kom je er niet meer, je hebt hiervoor wel een 
computerprogramma nodig. Het was een leerzame middag.

Woensdag 2 maart
Valprefentie. 
Deze middag is gericht op het voorkomen van vallen en wordt verzorgd door 
Susanne Monhemius.

Woensdag 6 april
De oude koffergrammofoon.
Een lezing in klank en beeld over het Nederlandstalige lied in lang vervlogen tijden.

Woensdag 11 mei
Feest: we vieren ons 50 jarig bestaan.

Wilt u een keer komen kijken? U bent van harte welkom in de Torenhof. De 
bijeenkomsten zijn normaal gesproken van 14.30 uur tot 17.00 uur. 

De hartelijke groeten van,

Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Rika.

60+ SOOS OPHEMERT
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Daar er de laatste tijd binnen onze vereniging veel leden ziek zijn of ziek zijn ge-
weest, wordt de geplande uitvoering van 19 maart uitgesteld. Het is voor ons niet 
mogelijk om op deze datum een goede uitvoering te geven. 

We zijn bezig met een nieuw schoolproject. Een paar jaar geleden zijn we op de 
basisschool in Ophemert begonnen met een project om kinderen te laten kennis-
maken met het zelf bespelen van een instrument. Dat was heel leuk en een paar 
kinderen zijn volwaardig lid van de muziek geworden. Dit jaar doen we mee aan zo’n 
zelfde project op de basisschool in Varik. De eerste dag mochten de kinderen ken-
nismaken met verschillende muziekinstrumenten. Gelukkig kregen we daarbij hulp 
van Vincent van Lent en Herman de Leeuw, zodat de kinderen ook konden horen 
hoe het uiteindelijk zou kunnen klinken en als ze alles geprobeerd hadden, mochten 
ze kiezen op welk instrument ze verder les willen hebben. Eén jongen vond het al zo 
leuk dat hij de eerstvolgende repetitie  bij ons kwam kijken om te zien hoe het was 
om echt bij de muziek te spelen. De muzieklessen op school worden gegeven door 
mensen van de Plantage en op 8 april houden we samen  een afsluitend concert op 
de school in Varik. 

Na de uitvoering gaan we weer concerten geven in de verschillende verzorgings-
huizen in Tiel waar we ook oud-inwoners van onze gemeente tegenkomen. Het 
is prettig om op die manier te laten merken dat ze niet vergeten zijn door hun 
oud-dorpsgenoten.

Nieuws van EUPHONIA

Heeft U bruikbare spullen die U kwijt wilt voor de Vaderdagmarkt, dan kunt U deze 
vanaf zaterdag 5 maart a.s. iedere zaterdagmorgen tussen 11.00 uur en 12.00 uur 
inleveren in de voormalige bibliotheek, achter de Torenhof aan de Weverstraat 3  in 
Ophemert. Daar zal iemand aanwezig zijn om U te helpen.
Hiermee komt de maandelijkse openstelling bij Fam.Schelling in Zennewijnen te 
vervallen.
   namens de Vaderdagmarkt cie.

Inleveren goederen
     VADERDAGMARKT
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Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

Simon van Oort
Kapelstraat 18 
4061 RC Ophemert 
telefoon [0344] 652615 
fax [0344] 652981 
mobiel [06] 55702429

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
- 23 -

Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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“Heden en Verre Verleden“

Over heel veel onderwerpen heb ik al geschreven, maar wat ik de laatste maand mocht 
beleven, is voor een 85 jarige wel héél bijzonder; het “verhaal “ volgt hieronder:

In 1930 heeft mijn wiegje in OUDEWATER gestaan,
vorig jaar vierden ze daar het 750 jarig STADS- bestaan !
Daarover werd een boekwerk uitgegeven,
waarin de geschiedenis van het verre verleden tot heden wordt beschreven.
Ik heb dat prachtige dikke boek vanzelfsprekend gekocht
en terstond naar jeugdherinneringen gezocht.
De schrijvers en samenstellers zijn echter van een volgende generatie,
dus hadden met die van mij niet echt een “relatie”.
Uit oude archieven waren natuurlijk wel heel veel foto’s en overleveringsteksten te halen,
maar NIETS werd beschreven over wat ik kon “verhalen” !
Daarom ben ik direct na ‘t lezen via internet met hen in contact getreden
en schreef naar Oudewater.net mijn herinneringen uit het verleden.
Dat ik tot mijn 20ste jaar in Oudewater woonde en mijn MULO diploma daar heb behaald
en zodoende mijn 1ste baantje als secretaresse bij sigarenfabriek “Terminus” werd 
bepaald, bij de directeur Cor de Lange zat ik op kantoor,
maar geen enkele mededeling over die sigarenfabriek komt in het boek voor.

De website-beheerder en redactie, die mijn verhaal lazen,
vonden de tekst interessant genoeg om op een blog (met mijn foto) te plaatsen.
De reacties die daarop kwamen waren heel frappant,
omdat ik diverse namen had genoemd, waren mensen daarmee nog verwant.
Die (en ook de redactie) vroegen mij om nog meer verhalen te schrijven,
dus kon het niet bij dat eerste blog blijven.
Zodoende hebben ze dat verhaal nog op een tweede geplaatst
weer met een foto van mij en Pansjo ernaast.

Aad Kuiper noemde mij al “populair”, maar op die manier krijg je wel veel “air” :)
Jammer alleen, dat weinig oudere mensen het zullen lezen,
want dan moet je wel een beetje met een computer bezig wezen.
Maar misschien zijn er familieleden of vrinden,
die jullie willen helpen als jullie het leuk zouden vinden!

                  Groetjes, Editha v.d.Bergh-Hörmann 
    + pootje van Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

Scherpe prijzen.
Hentje’s  spullen, zijn geen prullen.

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225

- 29 -

NIEUWS VAN DE
      TORENHOF

Klusdag vrijwilligers 
Heeft u zich nog niet bij ons aangemeld als vrijwilliger 
voor NLdoet op zaterdag 12 maart, dan kan dit alsnog 
bij Albert Reijnen via email a.reijnen82@upcmail.nl of 
telefoonnummer 0344-651800.

De planning voor de dag is klaar. We hebben niet 
alleen klussen voor buiten, maar ook binnen is er nog 
van alles te doen. Dus ook bij slecht weer, is iedereen 
welkom.

Wij willen er graag met zoveel mogelijk vrijwilligers 
een gezellige klusdag van maken. Alle hulp is welkom!
Voor koffie, thee en een gezamenlijke lunch wordt gezorgd.

Op onze website, www.torenhof.nl, vindt u complete en actuele informatie over de 
Torenhof.

Graag tot ziens op 12 maart.

Het bestuur

“Zendense Merckt”

Zaterdag 28 mei 2016 organiseert de buurtvereniging 
van Zennewijnen weer de jaarlijkse “Zendense 
Merckt”. Op dit moment is de organisatie bezig met de 
voorbereidingen en is het exacte programma nog niet bekend, dit komt o.a. in het 
volgende Hèmers Krantje. 

U kunt ook een plaats huren voor de verkoop van u nieuw of tweedehands 
spullen. Bent u geïnteresseerd in een plaatsje? Stuur dan even een mailtje naar 
buurthuiszennewijnen@gmail.com , dan kunnen wij u direct op de hoogte 
brengen zodra e.e.a. duidelijk is. 

Houdt u ook onze website in de gaten voor het laatste nieuws over de Zendense 
Merckt ?
  www.buurtvereniging-zennewijnen.nl
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Deze keer een korte bijdrage van V.V.Ophemert. Op het moment van schrijven ligt de 
competitie grotendeels plat door het hele natte voorjaar en valt er nog niet veel te 
berichten. 

Algemene Ledenvergadering
De ALV is op 29 februari gehouden. Eventuele bijzonderheden zullen  de volgende 
keer toegelicht worden.

Pupil van de week
Wil je ook de VIP-behandeling en een thuiswedstrijd van het 1ste openen? Mail naar 
activiteiten@vvophemert.nl of geef het door aan Roelanda Lagerweij.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Vanwege het slechte weer heeft het 1e herenteam nog geen thuiswedstrijd gehad 
waarbij de nieuwe tenues op de foto konden. Dat wordt de volgende Nieuwsbrief.

Op zoek
We zijn op zoek naar een extra vrijwilliger bij de sponsorcommissie. Welk 
commercieel talent wil ons daar bij helpen?
Bel met 651484 of mail naar info@vvophemert.nl.

En… niet vergeten!
Denken jullie ook allemaal aan de “Club Aktie” samen met Autobedrijf Willekes? Elke 
onderhoudsbeurt e/o reparatie levert de club geld op!

Alle sponsors weer super bedankt! 
Wilt u ook uw bedrijf profileren door kleding of materiaal te sponsoren, een bord te 
plaatsen, een wedstrijdbal te sponsoren of de club op een andere manier steunen, 
laat ons dat weten! Het volledige overzicht van sponsors vindt u op onze site www.
vvophemert.nl. 

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
Het venten van oliebollen komt er weer aan!
Heel erg gezellig en hartstikke goed voor de Activiteitenkas. 12 maart gaat het 
gebeuren en we hopen dat heel Ophemert weer trek heeft in Oliebollen!

Kijk voor de activiteiten agenda op onze website! 

VOOR MEER INFORMATIE OVER V.V.OPHEMERT
Voorzitter   Wouter ter Meulen 651484 
Secretaris  Gerrit Stap   652207 
Sponsoring  René van Bommel 06-50695188
Algemene informatie info@vvophemert.nl of bel 651484

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Ook dit jaar willen wij stil staan bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en 
zullen hier bij het monument in Ophemert, wat zich onder de Kerktoren van de St. 
Maartenskerk bevindt, stil staan. 

Het programma voor 4 mei willen we als volgt indelen:
 
Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in de Kerk, en is er gelegenheid om een kaarsje 
aan te steken, voor wie wil

19.50 uur aanvang Herdenking
20.00 uur 2 minuten stilte

Vervolgens zullen er een aantal lezingen zijn, afgewisseld met muziek (exacte pro-
gramma is op dit moment nog niet bekend)
Aansluitend een bloemlegging onder de toren, bij het monument. 
Graag willen we dan afsluiten met een kopje koffie of thee.
 
Het volledige programma zal nog bekend gemaakt worden in het volgende Hèmers 
Krantje, op Facebook en op de site van Comité 4 en 5 mei. 

4 mei, dodenherdenking
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Op 26 januari was er onze jaarvergadering, traditiegetrouw met jaarverslagen 
van secretaris, penningmeester, leeskring en andere commissies.
Annemiek Oppedijk, Margot Jansen en Bertha van Lith werden werden gehuldigd 
voor lidmaatschap van 25 en 40 jaar!
Ria Vermeulen en Lenie Onwezen waren na 6 jaar in het bestuur aftredend en niet 
herkiesbaar. Veel hebben zij betekend voor de afdeling, Ria blijft nog lid van  de 
Prov.Agrarische Commissie. Hun plaats in het bestuur wordt ingenomen door Jenny 
Scheurwater en Hermien Hooijer.
Na de pauze werden ook al traditioneel enkele rondes bingo gespeeld, de opbrengst 
is voor het goede doel SOS Kinderdorpen. Het nieuwe goede doel voor komend jaar 
wordt Villa Pardoes.

Over de komende avonden:
• 29 februari : een avond over de nieuwe verkeersregels. 
 Test uw kennis eens op www.vvn.nl/opfriscursus.
• 21 maart:  Paasstukje maken in het Kulturhus.
• 16 maart:  een gezellige avond van de Ring in Gambora te Gameren. 
 De groep Jong Belegen zal ons dan vermaken.
• 25 april : verrassingsavond door het eendagsbestuur.
• 26 april :  een agrarische dag in het Land van Maas en Waal met 4
    verschillende bedrijfsbezoeken.

Wilt U eens een avond bezoeken: altijd van harte welkom!! Aanvang van onze 
avonden is 19.30 uur in het Torenhofje.

Agnes, Gerrie, Diny, Jenny, Hermien.

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert

Op paasmorgen organiseert de Zondagsschool het PAASONTBIJT!
Alle  kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om op eerste Paasdag 27 
maart om 8.45 uur in de Torenhof met ons mee te komen eten.
i.v.m. de voorbereidingen graag even aan één van ons laten weten als je wilt komen. 
Graag tot ziens op paasmorgen

De zondagsschoolleiding; 
Ineke Verburg,
Karin Timmer (herman-karin@kpnmail.nl)
Helma Scheurwater (651351)
Erika van de Water (651218)

Zondagsschool Paasontbijt
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Beste tennisvrienden,

Op het moment van schrijven is het een drukste van jewelste op het tenniscomplex 
van TV  Ophemert. Dit jaar word voor het eerst een open toernooi georganiseerd. 
Het toernooi heeft de mooie naam “Het Sprokkel toernooi”  gekregen. De intentie 
is dit toernooi elk jaar in februari te laten starten. En februari stond bekend als 
sprokkelmaand. Vandaar deze originele naam. 
De belangstelling voor dit toernooi is enorm. De toernooicommissie heeft daardoor 
gelijk een mooie uidaging om al die deelnemers leuke wedstrijden toe te bedelen. 
Een leuke maar vooral gezellige puzzel. Gezellig is vooral ook onze kantine. Na de 
verbouwing hebben we al veel complimentjes gekregen. De deelnemers kunnen hier 
nu ook van profiteren. Kortom gezelligheid is wat de toon is op dit moment binnen 
onze vereniging. 

Afgelopen winter hebben Rob, Angelique en Rolina weer een wintercompetitie 
op touw gezet. Een competitie waarin de deelnemers vooraf niet weten met wie en 
tegen wie ze spelen. Door dit systeem hebben zowel de goede als de hele goede 
spelers kansen. De formule slaat zeker aan. Ieder jaar melden zich meer deelnemers. 
Kou en regen houdt niemand tegen. 
Uiteindelijk komen er ook in deze competitie een aantal winnaars voor de dag. En is 
er ieder jaar iemand die de wisseltrofee mee naar huis krijgt. De wisseltrofee is een 
“wekker”. Deze wordt gewonnen door diegene die in Totaal het meeste minuten te 
laat is geweest. De trotse winnaar van vorig jaar, Peter, heeft de trofee niet kunnen 
behouden. Eva was dit jaar duidelijk beter. Zij mag nu een heel jaar oefenen om deze 
prijs te behouden. 

De uitslag van de competitie:
HE 1e Stan van Weerden  DE 1e  Ineke van de Westeringh
      2e   Rob Heun         2e  Fleur van de Bergh
           3e  Maurits Alberda               3e  Marja Helderton

DH 1e  Wim Smits   DD 1e   Femke Jansen
      2e  Rob van Galen        2e  Marja Helderton
           3e Maurits Alberda             3e  Bertha Scheurwater

Racketavond:
Iedere maandagavond, aanvang 19.30 uur (22-2 en 29-2 niet) is er een racketavond 
voor senioren. Anne en Annie maken aan het begin van de avond een indeling. 
Iedereen komt zeker aan spelen toe. Altijd meerdere keren. Een mooie avond om 
kennis te maken met onze vereniging.   
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Lid worden?  Dat kan. Haal een inschrijfformulier op in de kantine 
(maandagavond open) of bel één van de bestuursleden. Zie ook onze website 
TVOphemert.nl.  Mailen kan ook  secr@tvophemert.nl.  Wij zien u graag komen. 

Het tennisjaar is goed van start gegaan! Op 10 februari 
zijn we met een aantal jeugdleden naar het ABN AMRO 
tennistoernooi geweest. Naast het zien van wedstrijden van echte topspelers, 
konden de kinderen deelnemen aan diverse clinics, wedstrijdjes en spelletjes. Zo 
hebben onze kinderen mogen tennissen met Timo de Bakker en Raymond Sluijter. 
Een dag die we niet snel meer gaan vergeten! 
Volgend jaar dus maar weer!

We hebben weer een mooi programma samengesteld voor de jeugd van onze 
tennisvereniging. In het najaar van 2015 zijn we gestart met het organiseren van 
maandelijkse uitwisselingstoernooien met de tennisverenigingen in de gemeente 
Neerijnen (Varik, Waardenburg en Haaften). In september, oktober en november 
werd op zondagmorgen een toernooi georganiseerd, waarbij kinderen op hun 
eigen niveau een aantal wedstrijden konden spelen. Op deze manier leren ze 
een wedstrijd spelen, maar krijgen ze ook de mogelijkheid om tegen een andere 
tegenspeler te spelen dan hun eigen tennismaatje bij de vereniging. Het is erg 
leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn en de opkomst maakt duidelijk 
dat het voldoet aan de behoefte. Nu de lente in zicht is gaan we hier een vervolg 
aan geven. We starten het seizoen zoals gebruikelijk met de Neerijnencup voor de 
kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de oudere jeugd (12 +) organiseren we een 
uitwisselingstoernooi met Tennisvereniging Te Medel. 

De slagvaardigheidstraining start weer op 4 april. Dit blijft een leuke manier om 
spelenderwijs het tennis beter onder de knie te krijgen.

Daarnaast hebben we een zestal jeugdspelers die meedoen aan de Worldtour 
competitie Oranje. We kijken al uit naar de wedstrijden die gaan komen. Op 3 april en 
26 juni vind de Worldtour plaats op ons eigen tenniscomplex in Ophemert. Publiek is 
natuurlijk van harte welkom om onze spelers aan te moedigen!

Overige activiteiten die in de pijplijn zitten, zijn het Ouder-Kind toernooi en de 
Clubkampioenschappen voor zowel de basisschoolleeftijd als de 12+ groep. 
Op 22 mei organiseren we een reünie voor iedereen die ooit heeft deelgenomen aan 
de jeugdcompetitie en die nu ouder is dan 12 jaar. Reserveer deze datum dus alvast 
in je agenda!

Lijkt het jou ook leuk om te tennissen, neem een kijkje op onze website www.
tvophemert.nl voor meer informatie of  kom eens kijken bij een van onze activiteiten. 

TVO Jeugdcommissie 
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Bespanservice Medy Doves

Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

Laat uw racket professioneel bespannen. 
Bespanning met een kwaliteitssnaar (Babolat, Wilson,
Kirschbaum, Signum Pro, Klip) vanaf € 15,00. 
Ook voor het vervangen/vergroten van grips, het
vervangen van bumpers en grommets en andere
werkzaamheden aan uw racket. Zelf leren bespannen?
Informeer naar de cursussen www.medydoves.com

- 43 -

Badminton
Er is ondertussen een tijdelijke trainer gevonden voor de 
badminton groep op maandag avond. We blijven zoeken 
naar een definitieve trainer, lijkt u het leuk om deze vaste 
groep te trainen of kent u iemand die dit zou willen doen? 
Neemt u dan even contact op met Christina Claus via vice@agosport.nl 
  
ALV
Op dinsdag 15 maart zal weer de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Alle 
leden en ouders van jeugdleden graag de mail met de officiële uitnodiging in de 
gaten houden.  Het is heel erg belangrijk voor een vereniging dat er zoveel mogelijk 
leden / vertegenwoordigers aanwezig zijn. 

Jubileum AGO
AGO bestaat dit jaar al 60 jaar. Wij zijn hier best trots op en willen dit niet zomaar 
langs ons heen laten gaan.  Hou onze facebookpagina en website in de gaten voor 
speciale acties rond het jubileum. 

Lentefair
Op vrijdag 22 april zal AGO aanwezig zijn op de lentefair in Huis op Hemert, komt u 
ook?

Hortensiaverkoop
Op donderdag 14 en vrijdag 15 april 
komen de kinderen weer langs de deuren 
om mooie hortenia’s te verkopen, de 
hortensia’s zijn te verkrijgen in de kleuren 
rood, roze, wit en blauw. Dit jaar zullen we 
ook in Zennewijnen langs de deuren gaan.
Ook dit jaar kunt u weer vooraf bestellen 
via facebook of mail naar vice@agosport.nl
 
Eenwieleren
Wist je dat je bij AGO Ophemert ook lessen eenwieleren kan volgen? Leer fietsen op 
een eenwieler en hoe je deze goed kunt besturen! Vervolgens kun je nog allemaal 
coole trucs leren om te doen op je eenwieler.!
Bekijk het filmpje op onze facebooksite www.facebook.com AGO Ophemert.

In maart geven wij proeflessen voor eventuele nieuwe leden
wat: 4 lessen eenwieleren voor €10,00

wanneer: op dinsdag 1,8,15 en 22 maart.
hoe laat: Van 16.30 tot 17.30

waar: gymzaal huis Ophemert

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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coole trucs leren om te doen op je eenwieler.!
Bekijk het filmpje op onze facebooksite www.facebook.com AGO Ophemert.

In maart geven wij proeflessen voor eventuele nieuwe leden
wat: 4 lessen eenwieleren voor €10,00

wanneer: op dinsdag 1,8,15 en 22 maart.
hoe laat: Van 16.30 tot 17.30

waar: gymzaal huis Ophemert

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Mocht je wel willen komen eenwieleren maar heb je (nog) geen 
eenwieler geef dit dan door bij het opgeven. Dan houden wij daar 
rekening mee. Heb je al wel een eigen eenwieler neem deze dan 
mee  naar de lessen.  Opgeven via penningmeester@agosport.nl 
Betaling contant bij de eerste les.  
Graag zien we je dan !!!

NL Doet
Zaterdag 12 maart is er NL DOET. Deze landelijke vrijwilligers dag wordt mede 
mogelijk gemaakt door het oranjefonds. Dit jaar heeft de AGO besloten om ook mee 
te doen aan deze dag. Er zijn in de gymzaal een aantal toestellen die onderhoud 
nodig hebben om ze te kunnen blijven behouden. Ook willen we het toestellenhok 
overzichtelijker gaan indelen en zijn er nog wat kleine klusjes. Met een aantal 
vrijwilligers moet dit in een middag te doen zijn. Vele handen maken immers licht 
werk. Mocht u ons hierbij willen helpen dan graag even melden bij iemand het 
bestuur of mail aan vice@agosport.nl 

Wij hopen u zaterdag 12 maart om 9:30u in de gymzaal te mogen begroeten om 
deze dag tot een succes te maken.

Ook kunt u ons vinden op facebook 

Voorzitter:    Vacature   
Vice voorzitter:    Christina Claus    telefoon: 651030            
Penningmeester:   Karin Tjonk           telefoon: 605759             
Secretaris:    Vacature 

A.G.O. (vervolg)

Voor uitgave 3 - 2016 is dat:  1-2-3 april
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij
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Beleef het aan de Waal

Campingpark Zennewijnen
 
Perfecte uitvalsbasis voor uw vrije tijd
Struinen, varen, fietsen en wandelen.
En daarna ontspannen overnachten in de
luxe Bed & Breakfast, royale trekkershutten, 
sfeervolle Pipowagens of uw eigen 
kampeermiddel.

Ongedwongen samenzijn
Voor BBQ, borrel of verjaardag kunnen onze 
gasten in de stijlvolle hooiberg terecht.
Met groot terras, zwembaden en speeltuin 
onder handbereik.

www.campingparkzennewijnen.nl
Hermoesestraat 13, 4062 PP Zennewijnen, T 0344 65 14 98

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27

Restaurant “Het Dijkhuis”
 Een sfeervol restaurant 

 Waalbandijk 33, Ophemert - Tel: 0344-652736 
 www.hetdijkhuis.eu - info@hetdijkhuis.eu 

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
 Bruincafé met warme ambiance 

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.



‘t Hèmers Krantje

Nr 2, maart 2016

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

         ALTIJD GOED AF! 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

VOOR VERKOOP, APK, EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN  COMPLEET, GOED EN 

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


